รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้มาประชุม
๑. นายฉัฐมงคล
๒. นายสมพร
๓. นายเกษม
๔. นางสาวศรีเสงี่ยม
๕. นายเกียรติศักดิ์
๖. นายพิพัฒน์
๗. นายลิขิต
๘. นายอัครวุฒิ
๙. นางจุฑารัตน์
๑๐. นางสมพร
๑๑. นางภคมน
๑๒. นายศักดิ์ไชย
๑๓. นายชัยชนะ
๑๔. นายบุญส่ง
๑๕. นางสมพิศ
๑๖. นางเอมฤดี
๑๗. นางละเอียด
๑๘. นายอดิศักดิ์
๑๙. นายนรินทร์
๒๐. นายสนั่น
๒๑. นายคมสัน
๒๒. นางสาวสุพรรณี
๒๓. นางจิราภัค
๒๔. นางชนพรพรรณ
๒๕. นางพิศมัย
๒๖. นางพรจิต
๒๗. นางนรารัตน์
๒๘. นายจรัส
๒๙. นายธนัชกฤศ
๓๐. นางสาวจุฑามาศ

อังคสกุลเกียรติ
จึงศิรกุลวิทย์
สืบเสน
ณูรักษา
ธรรมกุล
อินทรวงษ์โชติ
ทองทัย
มณีนิล
หอมหวล
สังข์สุวรรณ
คําตา
เตรียมพิทักษ์
ผลาพงศ์
ตระกาลจันทร์
สังข์สุวรรณ
ทองพันชั่ง
บุญเจริญ
รุ่งโรจน์
วงศ์เศษ
อุตอามาตย์
เพิ่มบุญ
นาคํา
พรกิจวรกุล
ลําสมุทร
สุวรรณจันทร์ดี
สืบเสน
สุหร่าย
ไชยรัตน์
บุญชูธนะวัตร
ทองดี

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สํานักการช่าง
ผอ.สํานักการคลัง
ผอ.กองสวัสดิการฯ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๖
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
หน.ฝ่ายอํานวยการ

๓๑. นางศิรินทิพย์
๓๒. นางเครือวัลย์
๓๓. นางนันท์นภัส
๓๔. นางคุณัญญา
๓๕. นางสาวพชระ
๓๖. นางโสมาวดี

ดอกไม้
ทรงกลด
ผายพิมพ์
มากพยับ
ศรีสุธรรม
โสมศรีแพง

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นิติกร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

๒
๓๗. นางนงลักษณ์
๓๘. นายวราวุฒิ
๓๙. นายนภดล
๔๐. นางรจนา
๔๑. นางนัฐฐยา
๔๒. นางศิรญา
๔๓. นางสุดใจ
๔๔. นางสมาพร
๔๕. นางณิชกานต์
๔๖. นางสาวปวีณา
๔๗. นางสาวธัญกานต์
๔๘. นางสาวดาวใจ
๔๙. นางสาวณัฐญาณี

นาจําปา
ครูทอง
ทองดี
อรัมสัจจากุล
ผาสุข
หลอมทอง
เสนา
ศรีโยง
วรรณสิทธ์
ผ่องราศี
จงจํา
อุดมผุย
จันทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
หน.ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
พยาบาลวิชาชีพ
นวก.ส่งเสริมสุขภาพ
ครู โรงเรียน ท.๕
ครู โรงเรียน ท.๗
ครู โรงเรียน ท.๓
ครู โรงเรียน ท.๒
ครู โรงเรียน ท.๒
ครู โรงเรียน ท.๑
ครู โรงเรียน ท.๖
ครูช่วยสอน

๑. นายมาโนช
๒. นายนพดล
๓. นางพัชรี
๔. นางอุไร
๕. นายพงษ์พิมล
๖. นางวิลาวัลย์
๗. นายภูมิภัทร
๘. ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์
๙. นางณัชชารีย์
๑๐. นางกิติวรรณ
๑๑. นางวิไล
๑๒. นางสาววาสนา

มหาสุวีระชัย
จันทร์พวง
มหาลวเลิศ
บัวบาน
คําลอย
จึงอนุวัตร
ราศรี
พรหมอุตม์
พิพัฒน์พรเลิศ
จรรยาสุทธิวงศ์
มัทวานุกูล
หนูชูด

รองนายกเทศมนตรี
ติดภารกิจ
รองนายกเทศมนตรี
”
เลขานุการนายกเทศมนตรี
”
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
”
รอง ผอ.สํานักการศึกษา
”
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
”
หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
”
รก.หัวหน้างานสถานีขนส่ง
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
พยาบาลวิชาชีพ
”
บุคลากร
”

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ
- ฝากงานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ นําความรู้ในโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) เรื่องความสะอาดไปต่อยอด พัฒนาการหาบเร่ แผงลอย
- พัฒนาทักษะบุคลากรครู แต่ละกลุ่มสาระในลักษณะของการบูรณาการให้ทันยุคสมัย
- ควบคุม ดูแลคุณภาพอาหารสําหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลในสังกัดฯ
- ทุกสํานัก/กอง ดูแลการประกวดราคา ตลอดจนการเร่งเบิกจ่ายค่าวัสดุให้
เรียบร้อยตามระเบียบวัสดุ
- การตรวจรับงาน ตําบลละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
- รณรงค์การไม่ใช้กล่องโฟม
- การจัดระเบียบทางเท้า, จัดระเบียบป้ายโฆษณา
- ดําเนินการขุดลอกหนองน้ําที่ยังไม่ขุดลอก เช่น หนองคู, กุดหวายฯ

๓
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
นางนัฐฐยา ผาสุข
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี

นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นายลิขิต ทองทัย
ผอ.สํานักการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ มอบใบประกาศ ขอเชิญครับ
กองสาธารณสุขฯ มอบใบประกาศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ท. ๑ - ท. ๗ เนื่องจากได้รับการประเมินและประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี จากกรม
อนามัย ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ คือ เครือข่า ยโรงเรียนเด็กไทยฟันดีเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมพร้อมกับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม โครงการเครือข่าย
เด็ ก ไทยฟั น ดี ประจํ า ปี ๒๕๕๙ จํ า นวนโรงเรี ย นละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยสนั บ สนุ น
งบประมาณจากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ ง
ศรีสะเกษ และมอบ MOU กองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลท. ๑ - ท. ๗
ดูแลบริหารจัดการงานสงกรานต์ถนนเข้าเย็นให้มีความราบรื่นต่อเนื่อง ดังนี้
๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่กํากับ ควบคุมไฟฟ้า
๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่กํากับ ควบคุมน้ํา
๓) มอบหมายเจ้าหน้าที่กํากับ ควบคุมเวทีและเครื่องเสียง
- การตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน อาทิ ตรวจไข่พยาธิ
- ในปีการศึกษาต่อไป ขอให้ดูแลเรื่องการขายอาหารในบริเวณรอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียน แท้จริงจะต้องไม่มี ขอให้เข้าไปสํารวจ ตรวจสอบ คุณภาพ มาตรฐานอาหารที่
จําหน่าย และดูแลคุ้มครองผู้บริโภค
สํานัก/กองที่จะมีระเบียบวาระ เข้าประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ขอให้เร่งดําเนินการให้เรียบร้อย
ฝากเรื่องการย้ายสํานักงานเทศบาล ไปที่เกาะห้วยนําคํา ให้สํานักการช่าง
ทําหนังสือขออนุญาตกรมธนารักษ์
ฝากผู้อํานวยการ ทุกสํานัก/กอง แจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วม
ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมให้การรับรอง
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จากสํานัก/กอง มีดังต่อไปนี้
- การจัดงานสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙
งานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
- การประกวดขับร้องสรภัญญะ
๑๘.๐๐ น.
- เจริญพระพุทธมนต์เย็น
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ (ภาคเช้า)
๐๗.๓๐ น.
- ตักบาตร ณ ศาลหลักเมือง

๔

นายธนัชกฤศ บุญชูธนะวัตร
รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
นางสาวจุฑามาศ ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
นายอัครวุฒิ มณีนิล
ผอ.สํานักการช่าง
ระเบียบวาระที่ ๔
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผอ.สํานักการคลัง

มติที่ประชุม
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์

๐๘.๓๐ น.
- บวงสรวงศาลหลักเมือง
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ (ภาคบ่าย)
๑๒.๐๐ น.
- บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๑๔.๐๐ น.
- การแสดงบนเวทีของวงบิ๊กวันศรีสะเกษ
- พิธีรดน้ําพระพุทธอภัยมงคลสมังคี
- พิ ธี ร ดน้ํ า ดํ า หั ว ขอพรจากคณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเมื อ ง
ศรีสะเกษ และผู้สูงอายุจากชุมชนต่าง ๆ (มอบของที่ระลึก) ณ เวทีชั่วคราว ถนนเข้าเย็น
เหมือนเดิม
๑๕.๐๐ น.
- ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวเปิดถนนเข้าเย็น วงดนตรีบิ๊กวัน
ศรีสะเกษ แสดงต่อจนถึงเวลา ๑๙.๐๐ น.
ขอความอนุเคราะห์สํานักการช่าง จัดทําที่กันสายส่งน้ําด้วยครับ
- ฝากเรื่องการพัฒนาตลาดออดหลอด ดังนี้
๑. นํารถน้ํา ไปรดดิน เพื่อลดฝุ่น สําหรับเรื่องนี้งานป้องกันฯ ได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
๒. เพิ่มเติมไฟฟ้าให้กับร้านค้าที่จะมาใหม่
อยู่ระหว่างประสานงานกับกองสวัสดิการฯ เพื่อดําเนินการครับ
- ฝากเรื่องการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วบริเวณรอบเกาะฯ
อยู่ระหว่างเตรียมต้นไม้ใหม่ เพื่อปลูกทดแทน
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา จากสํานัก/กอง
๔.๑ สํานักการคลัง
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานการเงิน ดังนี้
: ประมาณการรายรับตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายรับตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ได้รับทั้งสิ้น ๑๖๖,๔๕๓,๒๑๙.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๕
: ประมาณการรายจ่ายตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จ่ายทั้งสิ้น ๑๕๒,๖๑๒,๐๔๔.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๔
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑๓,๘๔๑,๑๗๕.๔๙ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจประเมินกายภาพ ๑๕ ข้อ

๕
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ที่โรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๑, ๒, ๓, ๔ และโรงเรียนเทศบาล ๗ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คิดเป็น ๗๑.๔๒%
ผลการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในโรงเรียน
- โรงเรียนเทศบาล ๔ ผ่านการตรวจประเมิน จํานวนโรงเรียนที่ผ่าน
การประเมิน คือ ๑ โรงเรียน คิดเป็น ๒๐%
๒. งานสัตวแพทย์
- ชุมชนนําร่องการเลี้ยงสุนัขแบบกักขัง CPU ๑ – PCU ๕ เฟท ๓ จํานวน ๕ ชุมชน
- จํานวนสุนัขที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนนําร่องการเลี้ยงแบบกักขัง CPU
๑ – PCU ๕ จํานวน ๕ ชุมชน

นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- แผนกําหนดการฉีดวัคซีน งานสัตวแพทย์, งานควบคุมโรค, งานรักษาความสะอาด และ
นักวิชาการสาธารณสุขประจํา PCU ทุกแห่ง
๓. งานควบคุมโรค
- ออกรณรงค์กับงานสัตวแพทย์และงานรักษาความสะอาด
- ออกรณรงค์ในชุมชนและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา เน้นเก็บขยะและทําลายจุดเสี่ยง
แหล่งรวมโรค
๔. งานรักษาความสะอาด
- อบรมเชิงปฏิ บัติการโครงการคั ดแยกขยะ เพื่ อป้ องกั นและควบคุ มโรคไข้ เลื อดออก
ปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ – ๕
- ออกรณรงค์ในชุมชนทั้งหมด ๒๒ ชุมชน คิดเป็น ๔๖.๘๐ %
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ กองสวัสดิการสังคม
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
๑. ขอความอนุเคราะห์กองวิชาการ ฯ ประชาสัมพันธ์ การดําเนินกิจกรรมตลาด
นัดชุมชน ฯ ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
และสํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วย
ไทย คนไทยยิ้มได้ กิจกรรมตลาดนัดชุมชน ลานค้า ลานวัฒนธรรม “ออดหลอด” ในวัน
อังคารถึงวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ ดังนี้
๑) วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “งามล้ํา เสื้อเก็บเย็บมือ”
๒) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เลื่องลือข้าวหอมกระเทียมดี”
๓) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ขนมอร่อยถูกลิ้น ของกิน
อร่อยถูกใจ”
๔) วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ภายใต้ ชื่อกิจกรรม “สารพัด ของใช้ ดอกไม้
นานาพันธุ์”
๒. ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สู่การ
เป็ น ผู้นํ า สตรียุ ค ใหม่ ตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อข่า ยสตรี ในวั น พฤหสั บดี ที่
๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล สํานักงานเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประธาน ท่านนายกฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดําเนินกิจกรรมรณรงค์

มติที่ประชุม
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการฯ

๖

นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผอ.กองสวัสดิการฯ

มติที่ประชุม
นางภคมน คําตา
ผอ.กองวิชาการฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓

เนื่องในวันสตรีสากล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี ณ ลานออดหลอด
เริ่มเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือเครือข่ายสตรีเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ชุมชนละ ๕ คน และ พนักงาน เจ้าหน้าที่สตรี ในสังกัดเทศบาล ฯ สํานัก/
กอง ละ ๑๐ คนร่วมกิจกรรมฯ โดยมีกําหนดการดังนี้
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. แจ้งขอรายงานตัวลงทะเบียนสตรี/สตรีผู้นําชุมชนพร้อม
กัน ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เคลื่ อนขบวนเดินรณรงค์ “พลังสตรี พลังสร้า งสรรค์
อนาคต” จากบริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เส้นทางถึงลานออดหลอด
และพิธีเปิดงาน/กล่าวให้โอวาท/ชมการแสดงของกลุ่มสตรี ตามลําดับ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ กองวิชาการและแผนงาน
แจ้งเพื่อทราบ เสนอเพื่อพิจารณา
รายงานการประกวดตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพ ปิดรับสมัคร วันที่ ๒๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ๑๑๓ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ส่งให้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ
โรงเรียนเทศบาล ๓ (เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา) ได้เข้ารับฟังนโยบายเรื่อง
การดําเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อปรับเวลาเรียนและมุ่งเน้นกิจกรรม
ที่ส่ งเสริมการพัฒนาใน ๓ ด้ าน ๑)การเสริ มสร้า งสมรรถนะการเรี ยนรู้ ๒) กิจ กรรม
เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม ๓)กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทํางาน การดํารง
ชีพและทักษะชีวิตในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานครฯ จึงขอเสนอ
รายงานการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้ได้ทราบ ดังนี้คือ เนื่องจากโรงเรียนของเราได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนําขนาดเล็ก สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการดําเนินการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ในภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ โรงเรียนของเรามีแนวทางในการ
บริหารจัดการกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เราดําเนินกิจกรรแบบมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน ขยายผลลงสู่การปฏิบัติ โดยการเตรียมความพร้อมของครูและสถานศึกษา
โดยการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประชุมนักเรียน เพื่ อชี้แจงและขยายผลถึงการรั บนโยบายและการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่กําลังจะเกิดขึ้นโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมโดยใช้แนวทาง ประกอบด้วย
แนวทางที่ ๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความถนัด ความ
สนใจเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม
แนวทางที่ ๒ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอกิจกรรม ครูเป็นที่ปรึกษา พิจารณาดูแล
ช่วยเหลือ
แนวทางที่ ๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยใช้แนวทางที่ ๑ และแนวทางที่ ๒ ที่สอดคล้องกับ
สภาพและบริบทของโรงเรียนและชุมชน ฯลฯ

๗
มติที่ประชุม
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุมรับทราบ
ท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนงลักษณ์ นาจําปา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ

ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิรินทิพย์ ดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

